LIMCAL

Desincrustante
DESIGNAÇÃO
Desincrustante para circuitos de água quente ou fria para de máquinas de lavar louça, máquinas de lavar
roupa...Dissolve incrustações de cal e óxido. Válido para limpeza de final de obras e piscinas (cimento residual,
sujeira ambiental, salitre, ferrugem, cal) e como um limpador de juntas de azulejos.
MODO DE EMPREGO
Máquinas de lavar louça: Realizar um ciclo de lavagem em vazio dosificando o produto de 5% ao 10%.
Repetir o processo a cada 15 dias para uma óptima manutenção da máquina.
Recuperador de louças: Diluir o produto do 3 ao 5% num recipiente com água. Submergir a louça de 5 a 10
minutos. Aclarar com água abundante.
Limpeza de final de obra e piscinas: Comprovar que o material é resistente a ácidos (gres, cerâmica,
gresite, granito, pizarra). Diluir entre o 40 e o 60% em água. Aplicar sobre a superfície e esfregar com um
cepillo. Aclarar com água até ph neutro. Não usar sobre pedra caliza nem mármol.
Equipas de construção: Para eliminar os restos de cemento de hormigoneras, carretillas…utilizar diluido do
20 ao 50%.
Limpeza de juntas: Diluir entre o 30 e o 40% em água. Aplicar sobre as juntas e esfregar imediatamente
com um cepillo ou estropajo. Após sua aplicação neutralizar com água abundante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: Líquido opacificado.
Color: Branco.
Cheiro: Almendras amargas.
Densidade: 1,055 – 1,065 g/cc.
pH:<1
Solubilidade em agua: Soluble.
Concentração em substãncia activa: 17 - 20%
COMPOSIÇÃO
Ácidos inorgánicos, perfume.
PRESENTAÇÃO
Envases de plástico:
FORMATO
CODIGO
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SEGURANÇA/TOXICOLOGIA
Nocivo por ingestão. Provoca irritação cutânea. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar irritação das vias
respiratórias. Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. Evitar
temperaturas extremas e exposição directo ao sol.
Em caso de acidente consultar Centro de Informação Antivenenos (CIAV): Tel. 808 250 143.
INFORMAÇÃO ADICIONAL
PRODUTO INDUSTRIAL. USO PROFISSIONAL.
Informação orientativa com fins comerciais. Para o manejo e emprego de produto, seguir as indicações da etiqueta e a Folha
de Segurança. Para resolver qualquer dúvida, pode contactar com nosso Departamento Técnico: tecnico@dermo.com. A
versão vigente deste documento está disponível unicamente no site www.dermo.com.
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